
Tijd Gemeenten Zegels Bazuinen

apostolisch 
28-250AD

• de kandelaar verloor zijn vuur

• compromissen die de kerk binnendringen, afgoderij, 

hoererij (Nikolaïeten)

• Donder tijdens Pinksteren, God sprak (witte paard)

• apostolische reizen door apostelen

• voortdurende strijd: de rijder gaat door tot het einde

• de boog is de boodschap van Christus, het evangelie

• Yeshua gekruisigd (bloed)

• Pinksteren (vuur)

• Verwoesting van Jerusalem, (hagel), Matt 21, 

vijgenboom

• Rome in oorlog met Israel (vijand vs vijand)

• één millioen mensen gedood (1/3)

vervolging 
50-313AD

• heiligen die lijden vanwege hun geloof

• christenvervolging door Rome, Nero

• 10 jaar zware vervolging door Diocletianus

• mirre wordt gebruikt om pijn te bestrijden

• het rode paard is verbonden met de ‘draak’, de 
vervolger, het heidense Rome


• Pax Romana, 27BC-180AD, wegen om over religie na 
te denken, gevolgd door zware vervolging

• oordeel over heidens Rome komt eraan

• afvallen van het evangelie (1/3 van alle mensen)

• schipbreuk van het geloof (1/3 van schepen)

• overgang naar nieuwe vijand (2Th2:1-7)

verwatering 
321-538AD

• Zeus’ tempel in Pergamos (nu in Berlijn)

• de verhoogde kerk

• Constantijn verzoent met de christenen

• huwelijk van kerk en staat, vertrouwend op de koning 

van Rome, niet op de Koning in de Hemel

• tegen de vaderen in (Abraham, Isaak, Jakob, re. 

Antipas)

• Zondagswet, afschaffing van de sabbataanbidding

• duisternis door het niet begrijpen van het evangelie

• zwart paard, mensen die zich aan de duisternis 

vasthouden

• vals evenwicht van leerstellingen, juk van slavernij

• het was kostbaar om het ware geloof te behouden (blijf 

trouw aan de kernboodschap van het evangelie)

• het spreekt van een geestelijke hongersnood

• Lucifer (grote ster) uit de hemel gevallen, overnemen 
van Rome


• vals licht (als het ware) de kerk binnendringend

• alsem verbittert het Evangelie (wateren)

• kruisloze religie, Christus-loze religie

• De Boom (het kruiis) maakt het water zoet

corruptie 
330-1798AD

• kerk en staat gefuseerd

• de kerk beweert namens God te spreken (Jezebel, 

profetes, vrouw=kerk)

• brengt het volk van God ter dood (Inquisitie, 1Ki21)

• leerstellingen onderwijzen die tot ontrouw leiden

• religie gevuld met werken, geloof, naastenliefde

• kleine hoorn Daniel

• geen bloed, geen leven, slapend, dood

• het bloed uit de gemeente halen, is dood en hel 

(vagevuur)

• boete is voldoende om genade te krijgen: het bloed van 

Christus wordt uit de religie afgevoerd

• bleek ziet eruit als wit en is een vervalsing

• beesten van de aarde zijn naties die samenwerken in 

de vervolging

• leidt tot atheïsme

• spirituele duisternis (1/3 is afvalligheid)

• middeleeuwen

• spirituele druk tegen de Bijbel

• de geestelijke vrouw is gekleed in de zon, de maan 

en de sterren (12)

• God’s volk wordt vervolgd

• bekeer tot katholisisme of sterf (RKK)

reformatie 
1200-

• reformatie tot op zekere hoogte, niet doorzettend

• Whycliff, Calvin, Luther, Jerome, Zwingli, bijbel voor 

het volk

• versplintering, denominaties, zoals na Babylon

• waarschuwingen voor oordelen

• oordeel van RKK (paus gedood, Gen3:15)

• witte gewaden worden nu aan slapende heiligen 

gegeven, ter voorbereiding op de 2e komst (maar 
blijven dood)


• laatste oordeel totdat volheid binnenkomt, incl. nieuwe 
slachtoffers


• een kleine tijd is 180 years ? (vanaf 1844)

• strijd van Islam tegen RKK (13th - 14th century)

• doe de christenen geen pijn/kwaad

• engel van de onderwereld (Abaddon=Lucifer)

• Martin Luther werd expliciet beschermd in 

Ottomaanse geschriften

• Kruistochten waren tegen de Islam gericht

broederschap 
-1850-

• hernieuwde liefdesverklaring na hervorming, 
vervolging ondergaan, zoals Smyrna (Hugenots)


• geen berisping: onderscheid tussen echte gelovigen 
en bedriegers, breng eenheid in één kerk


• Sleutel van David: toegang tot kennis, heilsplan

• gang naar atheïsme, vanuit de reformatie

• grote tekenen, aardbeving (spiritueel)

• bijbel voor velen beschikbaar gesteld

• wie zal kunnen staan (gelovigen)

• 5 maanden=150 dagen, van 27 Juli 1299 tot 27 July 
1449, in 1453 Constantin 13th valt (John Paleo 
Logos)


• 1J1M1D1U=391jaar+15dagen, van 27.07.1449 tot 
11.08.1840: Ottomaanse Rijk onderwerpt zich


• buskruit gebruikt (sulfer uit hoofd, mond)

• het staart wapen is: converteer of sterf (Islam) na 

overwinning (Jes 9:15)

• God creeërt vijandigheid van RKK tegen Islam

afvalligheid 
1900-

• persoonlijke verhouding met Yeshua

• tijd voor het oordeel

• koud is ‘in behoefte’: omkeer uit afvalligheid, steek je 

vuur weer aan, richt je ogen op kruis en Christus

• toekomst

• de 144.000

• de verzegeld met die heilige Geest van belofte

• stilte in de hemel gedurende een half uur

• definitief oordeel aangekondigd

• Yeshua komt “snel”
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